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ABSTRAK 
 

 
PENELUSURAN INFORMASI MENGGUNAKAN IBRA DI 

PERPUSTAKAAN SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA 
 

Nama: Akhmad Jumanul Umam 
NIM: 12130030 

Penelusuran informasi adalah mencari kembali informasi yang pernah 
ditulis orang mengenai topik tertentu, informasi tersebut terdapat dalam publikasi 
yang diterbitkan baik dalam maupun luar negeri (Djatin, 1996: 3). Penelusuran 
informasi sebagaimana dijelaskan oleh Marchioni (1995) dalam Large (2001: 27) 
yaitu sebuah kebutuhan hidup yang digunakan untuk merencanakan, mengambil 
tindakan dan melakukan apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebuah 
pemahaman yang dapat diterima oleh akal. 

Penelusuran informasi menjadi penting karena “ruh” atau “nyawa” dari 
sebuah layanan informasi dalam unit informasi atau perpustakaan adalah 
bagaimana memenuhi kebutuhan informasi yang diminta pemakai, bagaimana 
menemukan informasi yang diminta pemakai, dan bagaimana memberikan “jalan” 
kepada pemakai untuk menemukan informasi yang dikehendaki. Proses 
penelusuran informasi menjadi penting untuk menghasilkan sebuah temuan atau 
informasi yang relevan, akurat dan tepat. Proses dan penggunaan alat yang tepat 
akan menghasilkan informasi yang tepat pula. 

Tujuan dari kegiatan penelusuran informasi adalah untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, pengguna perpustakaan, pengambil 
kebijaksanaan dan pengguna lainnya dari dalam suatu kumpulan bahan pustaka 
atau dari suatu sistem penyimpanan informasi tertentu. 

Dengan adanya alat bantu penelusuran informasi, diharapkan proses 
pencarian informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih spesifik. 
Dengan proses temu kembali informasi yang lebih cepat maka diharapkan dapat 
menghemat waktu bagi pencari informasi. Sehingga pencari informasi dapat 
menggunakan waktu lainnya untuk melakukan kegiatan lain. 

Selama dalam melakukan temu kembali informasi dibutuhkan 
keterampilan dan pengetahuan yang luas, terutama pemahaman mengenai 
pengindeksan subyek. Dengan adanya subyek yang tepat maka ketepatan 
informasi yang diperoleh pengguna akan lebih besar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perpustakaan sekolah merupakan bagian penting dalam komponen 

pendidikan yang tidak bisa dipisahkan keberadaannya dari lingkungan sekolah. 

Perpustakaan itu ada sebagai bagian integral dari program penyelenggaraan 

pendidikan ditingkat sekolah. Fungsi dari adanya perpustakaan di sekolah adalah 

sebagai penunjang atas visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah 

yang menaunginya. Dalam UU RI No. 20 tahun 2003 Pasal 42 Ayat 1 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan baik 

formal maupun non formal harus menyediakan sarana dan prasarana sebagai 

sumber belajar-mengajar yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan 

pertumbuhan dan kejiwaan peserta didik. Dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa 

pendidikan tidak akan terselenggara dengan baik apabila para tenaga 

kependidikan maupun peserta didik tidak didukung oleh sumber belajar yang 

diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar yang bersangkutan 

secara layak dan optimal. Perpustakaan disini mempunyai peranan sebagai salah 

satu sumber belajar, dimana perpustakaan ini diharapkan dapat menjalankan 

fungsinya sebagai pelayanan informasi dan pengetahuan secara optimal kepada 

peserta didik maupun para tenaga kependidikan dilingkungan sekolah. 

Sehingga, melihat kenyataan tersebut di atas, kita tidak bisa memungkiri 

bahwa peran dan fungsi perpustakaan sekolah bagi lembaga induk yang 
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menaunginya sangatlah besar. Oleh karena itu mengingat peran dan fungsi 

perpustakaan sekolah cukup vital maka perlu adanya suatu pengelolaan atau 

manajemen layanan yang tepat, cepat, dan efektif, sehingga fungsi dan peran 

perpustakaan sekolah akan benar-benar terwujud dengan maksimal. 

Tuntutan akan peran dan fungsi tersebut semakin berat dengan adanya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akhir-akhir ini 

perkembangan informasinya semakin cepat, menjadikan informasi sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari kebutuhan masyarakat informasi atau pemustaka. 

Informasi menjadi hal penting yang setara dengan makanan kita sehari-hari. 

Informasi telah menjadi alat masyarakat untuk mengambil keputusan-keputusan 

baik individu maupun organisasi resmi. Tanpa adanya informasi yang pasti, 

pengambilan keputusan tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Mereka 

membutuhkan informasi secara cepat, tepat, dan mudah dalam mengaksesnya. 

Sistem manual yang diterapkan di perpustakaan dirasakan tidak lagi memadai 

dalam menjawab perkembangan dunia teknologi informasi yang semkin pesat itu. 

Oleh karena itu perpustakaan membutuhkan penerapan komputerisasi dalam 

sistem kerumahtanggaannya. Penerapan sistem komputerisasi ini sering dikenal 

dengan sebutan “ otomasi perpustakaan”. Penerapan otomasi perpustakaan ini 

sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja perpustakaan agar semakin efisien 

dan efektif.  

Perkembangan teknologi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dalam perkembangan masyarakat. Teknologi berkembang dalam kehidupan 
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sehari-hari untuk membantu kehidupan manusia. Salah satu aspek yang 

dipengaruhi adalah penyebaran informasi. Informasi menyebar dengan bantuan 

peralatan-peralatan digital misalnya radio dan televisi. Pada akhir-akhir ini yang 

menjadi salah satu sorotan masyarakat adalah perkembangan teknologi internet. 

Internet menjadi alat yang efektif dalam penyebaran informasi, bahkan 

peranannya sudah mampu menyamai popularitas televisi dan radio. 

Salah satu hal penting yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah 

perpustakaan adalah adanya proses temu kembali informasi, dimana secara 

spesifik juga akan menyangkut penelusuran informasi. Temu kembali informasi 

sendiri merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan dan memasok 

informasi bagi pemakai sebagai jawaban atas permintaan atau berdasarkan 

kebutuhan pemakai (Sulistyo-Basuki, 1992).“Temu balik informasi” merupakan 

istilah generik yang mengacu pada temu balik dokumen atau sumber atau data 

dari fakta yang dimiliki unit informasi atau perpustakan. Sedangkan penelusuran 

informasi merupakan bagian dari sebuah proses temu kembali informasi yang 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai akan informasi yang dibutuhkan, 

dengan bantuan berbagai alat penelusuran dan temu kembali informasi yang 

dimiliki unit informasi. 

Penelusuran informasi adalah mencari kembali informasi yang pernah 

ditulis orang mengenai topik tertentu, informasi tersebut terdapat dalam publikasi 

yang diterbitkan baik dalam maupun luar negeri (Djatin, 1996: 3). Penelusuran 

informasi sebagaimana dijelaskan oleh Marchioni (1995) dalam Large (2001: 27) 
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yaitu sebuah kebutuhan hidup yang digunakan untuk merencanakan, mengambil 

tindakan dan melakukan apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebuah 

pemahaman yang dapat diterima oleh akal. 

Pada tahun 2008 perpustakaan SMP Negeri 5 Yogyakarta dimodernisasi 

dengan mengembangkan digitalisasi perpustakaan. Dengan demikian 

Perpustakaan SMP Negeri 5 Yogyakarta menjadi perpustakaan tradisional tetapi 

digital, artinya perpustakaan yang sudah menerapkan system otomasi 

perpustakaan tetapi tetap melestarikan budaya tradisioanal. 

Yang menjadi kendala dalam peneluran informasi menggunakan IBRA di 

perpustakaan SMP Negeri 5 Yogyakarta adalah Sistem OPAC untuk pencarian 

informasi mandirinya mati, jadi jika pengguna perpustakaan mau mencari 

informasi melalui OPAC harus melalui komputer yang ada dalam ruang sirkulasi 

dan komputer tersebut dipergunakan untuk peminjaman dan pengembalian buku. 

Dan penataan nomor klasifikasinya tidak urut, sehingga mempersulit dalam 

pencarian informasi. 

Penelusuran informasi menjadi penting karena “ruh” atau “nyawa” dari 

sebuah layanan informasi dalam unit informasi atau perpustakaan adalah 

bagaimana memenuhi kebutuhan informasi yang diminta pemakai, bagaimana 

menemukan informasi yang diminta pemakai, dan bagaimana memberikan “jalan” 

kepada pemakai untuk menemukan informasi yang dikehendaki. Proses 

penelusuran informasi menjadi penting untuk menghasilkan sebuah temuan atau 



 

5 

 

informasi yang relevan, akurat dan tepat. Proses dan penggunaan alat yang tepat 

akan menghasilkan informasi yang tepat pula. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “PENELUSURAN INFORMASI MENGGUNAKAN IBRA DI 

PERPUSTAKAAN SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimanakah cara menelusur informasi menggunakan IBRA yang ada di 

perpustakaan SMP Negeri 5 Yogyakarta? 

b. Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam menelusur informasi 

menggunakan IBRA yang ada di perpustakaan SMP Negeri 5 Yogyakarta? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat laporan 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya laporan ini adalah untuk 

mengetahui: 

a. Cara penelusuran informasi menggunakan IBRA yang ada di perpustakaan 

SMP Negeri 5 Yogyakarta. 

b. Kendala yang dihadapi dalam penelusuran informasi menggunakan IBRA 

yang ada di perpustakaan SMP Negeri 5 Yogyakarta. 
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1.3.2 Manfaat 

Dengan adanya laporan ini, maka diharapkan mampu memberikan 

kontribusi dan manfaat kepada pihak, yaitu: 

a. Diharapkan dapat menghemat waktu bagi pencari informasi. Sehingga 

pencari informasi dapat menggunakan waktu lainnya untuk melakukan 

kegiatan lain. 

b. Bagi dunia pendidikan, laporan ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai pendukung dalam 

pencarian informasi. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam upaya mempermudah penyusunan laporan Tugas Akhir ini, maka 

penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

laporan tugas akhir, dan sistematika laporan tugas akhir. 

Bab II. Landasan Teori 

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelusuran 

informasi yang menjadi landasan teori dalam menyusun laporan ini. Adapun 

landasan teori tersebut antara lain pengertian perpustakaan, perpustakaan sekolah, 
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pengertian informasi, pengertian penelusuran informasi, tujuan dan fungsi 

penelusuran informasi, sejarah IBRA, desain sistem IBRA dan produk IBRA. 

Bab III. Metode dan Teknik 

Pada bab ini menjelaskan tentang metode dan teknik dalam pengumpulan data, 

subyek dan obyek peneitian, jadwal penelitian. 

Bab IV. Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini terdiri dari Gambaran Umum Lokasi dan Pemnbahasan  

Bab V. Penutup 

Bab ini berisi Simpulan dan Saran dari hasil laporan Tugas Akhir. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa 

hal penting dan kendala dalam menelusur informasi menggunakan IBRA di 

Perpustakaan SMP Negeri 5 Yogyakarta, diantaranya sebagai berikut: 

1. Hal penting dalam menelusur informasi menggunakan IBRA di 

Perpustakaan SMP Negeri 5 Yogyakarta, diantaranya sebagai berikut: 

a. Kunci telusur, merupakan karakteristik informasi atau dokumen yang 

dapat digunakan untuk keperluan telusur dan pemilihan dokumen/ 

informasi. 

b. Pencatatan pertanyaan, merupakan sebuah prosedur yang akan 

membantu penelusur dalam proses penelusuran informasi. 

2. Selain itu terdapat beberapa kendala dalam menelusur informasi 

menggunakan IBRA di Perpustakaan SMP Negeri 5 Yogyakarta, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Sistem OPAC untuk pencarian informasi mandirinya mati, jadi jika 

pengguna perpustakaan mau mencari informasi melalui OPAC harus 

melalui komputer yang ada dalam ruang sirkulasi dan komputer 

tersebut dipergunakan untuk peminjaman dan pengembalian buku. 

b. Penataan nomor klasifikasinya tidak urut, sehingga mempersulit 

dalam pencarian informasi. 
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c. Dan jika listrik/ server mati maka pencarian informasi dilakukan 

secara manual, yaitu langsung menuju ke rak buku untuk mencari 

informasi yang dibutuhkan. 

d. Pemustaka tidak memahami kode buku 

5.2 Saran 

 Setelah mengamati penelusuran infomasi menggunakan IBRA di 

Perpustakaan SMP N 5 Yogyakarta ada beberapa saran dan cara untuk mengatasi 

kendala yang dihadapi dalam menelusur informasi yang penulis berikan untuk 

masukan yang mungkin bisa dipertimbangkan agar perpustakaan SMP N 5 

Yogyakarta bisa lebih maju untuk kedepannya. 

Saran dan cara untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam menelusur 

informasi diantaranya, yaitu: 

1. Diharapkan kepada pustakawan untuk menghidupkan kembali OPAC agar 

dapat memberikan layanan yang maksimal untuk pengguna perpustakaan. 

2. Diharapkan kepada pustakawan dapat meluangkan waktu untuk menata 

nomor Klasifikasi sesuai dengan urutannya. Agar mempermudah dalam 

temu kembali akan informasi 

3. Diharapkan kepada lembaga sekolah, Perlu adanya genseat untuk 

mengantisipasi listrik mati. Supaya dapat memberikan layanan yang 

maksimal untuk pengguna perpustakaan. 
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4. Mendatangkan petugas dari IBRA untuk memperbaiki komputer dan 

menghidupkan kembali server yang mati agar bisa dipergunakan lagi 

dalam penelusuran informasi. 

5. Bila pengguna tidak memahami dengan kode informasi/ buku, pengguna 

bisa mencatat nomor klasifikasinya atau bertanya kepada petugas 

perpustakaan. 
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Lampiran 1 

Dokumentasi kegiatan praktek kerja lapangan 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Mahasiswa PKL) 
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Lampiran 2 

Tampilan halaman OPAC 

 

Lampiran 3 

Tampilan layar daftar koleksi referensi 

 

Lampiran 4 

Tampilan daftar koleksi majalah 

 

(Sumber: IBRA Perpustakaan SMP N 5 Yogyakarta) 
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Lampiran 5 

Tampilan daftar koleksi karya ilmiah 

 

Lampiran 6 

Tampilan daftar koleksi buku paket 

 

Lampiran 7 

Tampilan daftar koleksi buku teks 

 

(Sumber: IBRA Perpustakaan SMP N 5 Yogyakarta) 
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Lampiran 8 

Tampilan daftar anggota perpustakaan 

 

Lampiran 9 

Tampilan penelusuran informasi mengggunakan subyek buku 

 

Lampiran 10 

Tampilan penelusuran informasi mengggunakan judul buku 

 

(Sumber: IBRA Perpustakaan SMP N 5 Yogyakarta) 
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Lampiran 11 

Tampilan penelusuran informasi mengggunakan nama pengarang 

 

Lampiran 12 

Tampilan penelusuran informasi mengggunakan No. Inventaris 

 

Lampiran 13 

Tampilan penelusuran informasi mengggunakan No. Klasifikasi 

 

(Sumber: IBRA Perpustakaan SMP N 5 Yogyakarta) 
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Lampiran 14 

Tampilan penelusuran informasi mengggunakan kata penerbit 

 

Lampiran 15 

Tampilan penelusuran informasi mengggunakan tahun terbit 

 

(Sumber: IBRA Perpustakaan SMP N 5 Yogyakarta 
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Lampiran 16.  

Surat Permohonan izin Praktek Kerja Lapangan 
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Lampiran 17. 

Surat Keterangan 
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